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Radka Hušková

Ve dnech 16.–17. 5. 2019 se konalo jednání komise EU1 pro pitnou vodu ve městě Ljubljana (Slovinsko) pod záštitou
Hospodářské a průmyslové komory Slovinska – Komory veřejných služeb.

Jednání se zúčastnilo 33 členů EU1 z 28 členských států,
Carlo de Witte – koordinátor EU1, za sekretariát EurEau byla
přítomna Carla Chiaretti, odpovědná za politiku EurEau a Oliver
Loebel, generální sekretář. Po odsouhlasení zápisu z minulého
jednání a programu zasedání otevřela dopolední sekci Carla
Chiaretti, která informovala o aktuálním dění v Bruselu s možnými dopady na sektor vodního hospodářství. Mezi významné
mezníky patří květnové volby do Evropského parlamentu (EP)
pro období 2019–2024. V současnosti EP nevyvíjí žádnou aktivitu týkající se legislativních změn. EP dozná značné obměny,
více než 50 % budou nově zvolení členové. Jednotlivé komise sice pracují, ale nepřijímají žádná důležitá rozhodnutí a čeká se
na ustanovení nových komisí po volbách. K volbám do EP se
hlásilo hodně nových malých politických stran, jejichž programy jsou velmi různé i ve vazbě na životní prostředí. Otázka kvality a množství vody je pouze v podtextu programů politických
stran, je to velmi roztříštěné téma, strany nepřicházejí s ničím
konkrétním. EurEau publikovalo na svých stránkách
(http://www.eureau.org) „European Parliament election manifesto 2019“, kde poukazuje na důležitost vody včetně skutečnosti, že dnes se jeví jako samozřejmost, že pokaždé teče z kohoutku pitná voda vysoké kvality. V dokumentu se zdůrazňuje
i vracení vody zpět, která nebude mít nepříznivý vliv na životní
prostředí. Prostředkem, jak vhodně nastavit vodní politiku v EU
jsou důkladné právní předpisy.

Jaký je osud připravované Směrnice pro pitnou vodu
(DWD)?

Dne 23. října 2018 hlasoval Evropský parlament ve Štrasburku o stanovisku k přepracovanému znění DWD. Hlasování

bylo potvrzeno dne 28. března 2019,
kdy plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo stanovisko Parlamentu
v prvním čtení. Rada Evropské unie přijala obecný přístup k DWD dne 5. 3. 2019.
Vzhledem k volbám do Evropského parlamentu v květnu 2019 do doby, než bude vytvořen nový parlament, nebudou
probíhat interinstitucionální jednání.
Poslanec Michel Dantin (stávající zpravodaj pro DWD) neusiluje o znovuzvolení
do EP a DWD bude mít nového zpravodaje, poslance EP Christophe Hansena
(z Lucemburska). Má dobré zkušenosti
v práci Parlamentu a Rady v oblasti právních předpisů pro oblast životního prostředí. Při přípravě na interinstitucionální vyjednávání je nezbytné jasně
porozumět podobnostem a rozdílům mezi postoji EP a Rady
a zároveň zohlednit politické preference EurEau. Po více než
dvou letech bez jakýchkoli schůzek generálního ředitelství pro
životní prostředí bude obnovena skupina expertů pro pitnou vodu a dne 4. června 2019 proběhlo v Bruselu jednání, kde byl
přítomen i zástupce EU1. Setkání bylo věnováno projednání
článku 10a „Materiály v kontaktu s pitnou vodou“. Kromě toho
GŘ ENVI požádal EurEau a výrobce zařízení pro distribuci vody
o zvláštní schůzku s cílem projednat obsah článku 10a. Jaká bude konečná verze DWD je pouze spekulace. Kromě nejasností
v článku 10a, týkající se materiálů v kontaktu s pitnou vodou,
není zcela jasné, jak uchopit metabolity pesticidů. Může se ale
stát i to, že nový EP všechny závěry předchozích jednání a odsouhlasené verze DWD nebude akceptovat a projednávání nové
DWD začne od samého začátku.
Očekávané další kroky vývoje nové DWD: Po volbách bude
mít nový EP čas na přípravu, seznámení se s problematikou
a porozumění vlastnímu tématu. Vyjednávání mezi EP a Radou
by mohla začít nejdříve na konci tohoto roku. Konečné schválení DWD lze očekávat na začátku roku 2020, stejně jako její
publikaci. V platnost by měla DWD vstoupit po 20 dnech od publikování a členské státy pak budou mít 24 měsíců na její implementaci. Tedy na začátku roku 2022 se předpokládá implementace nové DWD do národních právních předpisů.
V rámci zasedání EU1 proběhla široká diskuse k DWD, které
části stávající odsouhlasené verze DWD považují jednotlivé státy za kritické. Sporných bodů bylo diskutováno mnoho a závěry
z diskuse poslouží EurEau jako podklady pro další vyjednávání.
EurEau v celém procesu přípravy nové DWD sehrála velmi důležitou strategickou roli a bylo akceptováno mnoho pozměňo-
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vacích návrhů, které EurEau předložila. Celkem ve dvouletém
období přípravy nové DWD proběhlo 65 strategických jednání
zástupců EurEau se zúčastněnými stranami, s Radou EU, s členskými státy EU a dalšími strategickými partnery.
Dalším navazujícím tématem jednání byla léčiva v životním
prostředí. Dne 11. března 2019 představila Evropská komise
dlouho očekávaný strategický přístup k léčivům v životním prostředí. Navzdory tomu, že se jedná o důležitý první krok v procesu, je důležité zamyslet se nad posouzením této strategie a budoucích kroků, které je třeba učinit, aby tato otázka zůstala
v politickém programu v následujícím období. EurEau v květnu
2018 obdržela neveřejný návrh tohoto dokumentu. Sekretariát
EurEau tyto dvě verze porovnal a zjistil následující: Rozdíly se
týkají zejména opatření, která by Evropská komise měla přijmout v oblasti farmaceutického sektoru (jsou v neveřejném návrhu strategie, ale v přijaté strategii chybí). Konkrétně pokud
jde o odkazy na posuzování rizik pro životní prostředí, posouzení environmentálních rizik není v rozhodnutí o autorizaci léčivých přípravků zohledněno. Neveřejný návrh se týká také humánních léčiv, zatímco konečná verze pouze léčiv veterinárních.
Neexistuje žádná zmínka o přezkumu fungování rozhraní mezi
právními předpisy o léčivých přípravcích a chemickou legislativou. Nejsou zmíněny technické a finanční nároky na čištění odpadních vod, které by mělo být realizováno. Pracovní skupina
Rady pro veřejné zdraví vypracovala závěry, aby se EU stala
regionem s nejlepší praxí v oblasti antimikrobiální rezistence.
Tento dokument byl projednán na zasedání této Rady 6. 5. 2019.
EurEau vnímá a již delší dobu pracuje na tom, aby chemické
látky a přípravky, které se vyskytují v životním prostředí a vzbuzují znepokojení a zároveň jsou perzistentní, mobilní a toxické
(PMT), aby byly regulovány i dle nařízení REACH. Německá
agentura pro životní prostředí (UBA) v současné době pracuje
na vývoji koncepce PMT podle nařízení REACH. Dr. Ivo Schliebner z UBA prezentoval v rámci jednání EU1 přehled o své práci
pod názvem „PMT a látky vPvM (velmi perzistentní a velmi
mobilní) podle REACH“. Nařízení REACH se v současnosti zabývá zejména chemickými látkami, které se používají v průmyslu,
a nezahrnuje ani pesticidy ani léčiva.
Společná zemědělská politika (SZP): GŘ pro zemědělství
(DG AGRI) zveřejnilo v červnu 2018 návrhy společné zeměděl-

strana 45/249

ské politiky po roce 2020. O návrzích se v současné době diskutuje v EP a v Radě EU. V únoru 2019 hlasoval o návrzích SZP
výbor EP – ENVI. Výbor EP – AGRI v dubnu 2019 realizoval
vlastní hlasování. EurEau pracuje na dokumentu o spolupráci
mezi sektorem vodního hospodářství a zemědělci.
Evropská komise zveřejnila „Zprávu o národních akčních
plánech členských států a o vývoji při realizaci směrnice
2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů“. O zprávě
z vlastního podnětu hlasovaly výbory ENVI a AGRI. EurEau
v průběhu procesu navrhla změny. Evropský parlament o zprávě na plenárním zasedání hlasoval také.
V souvislosti s projednáváním Rámcové vodní směrnice
(WFD) proběhly cílené konzultace, setkání a diskuse se zúčastněnými stranami. EurEau považuje ochranu zdrojů pitné vody
za prioritu.
Pro zhodnocení vývoje, který se týká Směrnice pro čištění
městských odpadních vod (UWWTP), proběhlo 15. 5. 2019 jednání expertní skupiny, která se zabývala možností odstraňování
zbytků léčiv z odpadních vod. Jednoznačně se shodla na tom, že
se jedná o ekonomicky náročný proces. K problematice znovuvyužívání vody proběhlo hlasování k prvnímu návrhu. Proces
přijetí všeobecného přístupu k této problematice ještě není
ukončen.
Během minulého zasedání EU1 proběhla debata, ve které
každý člen informoval o své národní situaci a opatřeních týkajících se zvládání sucha. K tématu „sucho“ byl následně zpracován dotazník k doplnění jednotlivými členy EU1. Výstupy
z dotazníku budou sloužit k nastavení scénáře pro pracovní dokument EurEau. Arjen Frentz, předseda EU1, prezentoval přehled přípravných opatření přijatých nizozemským ministerstvem. V souvislosti s hodnocením plánů povodí doporučila
Evropská komise členským státům, aby dodatečně přijaly plány
pro řízení sucha.
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